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D9G: CÁC DỤNG CỤ PHỔ BIẾN GIÚP HỖ TRỢ CHO TRẺ ĂN  
 
 
Dưới đây là một số dụng cụ phổ biến có thể tìm mua được	tại địa	phương có thể dùng để	hỗ trợ trẻ phát 
triển khả năng ăn uống. Tham khảo	danh mục vật	dụng này để biết	thêm	về	các vật	dụng phổ biến và 
thu thập	thêm	ý tưởng	về	cách	sử	dụng	các	vật	dụng khác nhau để	hỗ	trợ	trong	chăm sóc trẻ tại	cơ	sở.  

 
 
Tham khảo Phục lục 9I để học hỏi thêm những cách sáng tạo để nâng cao chất	lượng bữa ăn. 

 

DANH MỤC VẬT DỤNG DÙNG TRONG ĂN UỐNG 

Cho trẻ nhỏ và trẻ em ăn không cần phải sử dụng nhiều đồ dùng hay dụng cụ vui nhộn. Quan trọng nhất 
là thái độ khi cho trẻ ăn. Mục này sẽ giới thiệu những dụng cụ, đồ dùng cho trẻ ăn phù hợp với mọi lứa 
tuổi và các mẹo khi sử dụng các đồ dùng, dụng cụ này.   

 

BÌNH SỮA36  
 

 
MẸO:  

① Bình sữa có nhiều	loại	với	nhiều kích 
thước khác nhau (120 ml/4fl. oz., 180 ml/ 
6 fl. oz., 270ml/9 fl. oz., 330 ml/ 11 fl. oz). 
Bình sữa kích thước nhỏ giúp bảo	mẫu	và 
trẻ dễ cầm. Bình sữa cỡ lớn thì có thể chứa	
được	nhiều sữa	một lúc.  

② Khi trẻ	lớn hơn và bú lượng	nhiều hơn thì 
chọn	bình sữa cỡ lớn sẽ thuận tiện hơn.  

③ Loại bình sữa chuyên dụng có thể hữu ích 
cho một số trẻ ví dụ như trẻ bị sứt môi, hở 
hàm ếch hoặc trẻ sinh sớm (sinh non).  
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Trẻ sinh non 

Trẻ sinh non thường bú tốt hơn khi dùng các 
loại núm ti chảy chậm. Núm ti loại “Preemie” 
và bình dành riêng cho trẻ sinh non 
(Preemie) dễ tìm mua. Bảo mẫu có thể thử 
dùng các loại bình sữa (bình chuyên dụng 
dành cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt, bình của 
hãng Pigeon) hoặc núm ti chảy chậm, xi 
ranh, thìa hoặc cốc. 

 
Bốn loại bình sữa đặc biệt dành cho trẻ bị sứt môi/ hở hàm ếch 

o Bình sữa dành cho trẻ	bị	sứt	môi/hở	hàm	ếch	của	hàng	by Mead Johnson  
o Bình của	hãng	Dr. Brown với	cơ	chế	cho	ăn	đặc	biệt	sử	dụng	van 1 chiều 
o Bình chuyên dụng	dành	cho	trẻ	cần	chăm sóc đặc biệt của	hãng	Medela 
o Núm ti của	hãng	Pigeon có van 1 chiều (núm ti có thể sử dụng với các loại bình sữa khác nhau) 

 
BÌNH DÀNH CHO TRẺ SỨT MÔI/HỞ HÀM ẾCH 

Mô tả: Đây là loại bình mềm, có thể bóp được,	thích	hợp	
sử	dụng	cho	trẻ mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Loại	bình	
bày	có	giá thành phải	chăng. Thân bình mềm, có thể	bóp 
để	 thức uống chảy vào miệng trẻ. Bằng cách này, trẻ 
không cần phải mút vì đối	với	trẻ	có	dị	tật	khe	hở	ở	mịêng,	
việc	bú mút khá khó khăn và thâm trí	là	bất khả thi.  

 
MẸO SỬ DỤNG: 

o Nên sử	dụng	loại núm vú mềm hơn, ngắn hơn thay 
vì loại núm vú có màu vàng đi kèm với bình sữa. 

o Sữa	có	thể	chảy ra dễ dàng khi bóp bình sữa nhưng 
không được chảy quá nhanh vào miệng trẻ. 

o Người cho bú chỉ	nên bóp bình sữa khi trẻ mút. Khi trẻ ngưng	để nghỉ hoặc để thở, người cho trẻ	
bú dừng không bóp bình sữa.  

o Khi bóp bình sữa, cần dùng lực đều và chắc. Đếm đến 3 (1—2—3). Nhả lỏng	tay ra và bắt đầu 
đếm 2—3. Ngừng lại, quan sát nhịp	bú	của	trẻ	và bắt đầu chu kỳ lần nữa.  

o Bọt khí xuất hiện trong bình sữa cho thấy trẻ đang bú sữa thành công.  
o Nếu	trẻ	bị ho, sặc	hoặc ộc	sữa	ra	–	hiện	tượng	này	có thể do lực bóp mạnh và nhanh, thời	gian	

bóp	hơi	lâu hoặc thời	gian dừng	giữa các lần bóp quá ngắn.  
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Hãy luyện tập trước khi cho trẻ ăn! Cho nước vào trong bình và luyện 
tập bóp bình. Đây là cách tốt nhất để xác định và cảm nhận độ mạnh của 
lực bóp khi cho trẻ ăn!  

 

BÌNH BÚ CHUYÊN DỤNG CỦA HÃNG DR. BROWN 

Mô tả: Đây là loại bình sữa có van 1 chiều thích hợp	để	sử dụng cho trẻ mắc	dị	
tật	sứt môi, hở hàm ếch. Chiếc van điều	tiết	việc	cấp	sữa	đầy	cho	núm ti và giảm 
lực bú của trẻ, điều mà đôi khi là bất khả thi với trẻ mắc	dị	tật	khe	hở	ở	miệng.  

MẸO SỬ DỤNG BÌNH: 

o Vì thức uống luôn được	cấp	đầy	ở	núm	ti (thay vì chảy ngược vào phía 
thân bình), khi miệng của trẻ sẽ chạm	vào núm ti thì thức uống sẽ dễ 
dàng chảy vào miệng trẻ.  

o Trẻ có thể kiểm soát tốc độ bú, nghỉ giải lao khi cần.  

 

BÌNH CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO TRẺ CẦN CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT    

Mô tả: Đây là loại bình sữa có thiết	kế	van 1 chiều đặc biệt, thích hợp	dùng	cho	trẻ mắc dị tật sứt môi/hở 
hàm ếch. Chiếc van giúp cấp	đầy	sữa cho núm vú và giảm lực bú của trẻ, điều mà đôi khi là bất khả thi 
đối với trẻ mắc	dị	tật	khe	hở	ở	miệng. Người cho trẻ bú có thể bóp bình sữa để hỗ	trợ	trẻ	khi	bú (tương tự 
như cách dùng bình sữa dành cho trẻ	bị	sứt	môi/hở	hàm	ếch). Cuối dùng, bình sữa loại này có đầu	núm 
ti cắt	hình chữ “Y” có tác dụng	làm	thay đổi hướng	dòng	chảy	của	sữa	trong miệng trẻ. Bình sữa loại này 
còn được gọi là “Bình sữa Haberman”   

 

MẸO SỬ DỤNG BÌNH: 

o Vì sữa	được	giữ tại	núm ti (thay vì chảy ngược vào thân bình), 
chỉ	cần	miệng trẻ mút nhẹ vào núm vú thì sữa	đã	dễ dàng chảy 
vào miệng trẻ. 

o Trẻ có thể kiểm soát tốc độ bú, nghỉ giải lao khi cần.  
o Bảo	mẫu	có thể giúp kiểm soát tốc độ bú bằng cách bóp bình 

và/hoặc thay đổi vị trí đầu	núm	ti	được	cắt	hình	chữ	“Y”. 
o Sữa	có	thể chảy xuống dễ dàng khi bóp vào thân bình nhưng 

không nên để	sửa	chảy nhanh quá vào miệng trẻ.  
o Bảo	mẫu	chỉ bóp bình sữa khi trẻ mút. Khi thấy	trẻ ngưng bú 
để nghỉ hoặc	để	thở	lấy	hơi,	dừng	bóp bình sữa.    

o Khi bóp bình sữa, cần dùng lực đều và chắc. Đếm đến 3 (1—
2—3). Nhả lỏng	tay ra và bắt đầu đếm 2—3. Ngừng lại, quan 
sát nhịp	bú	của	trẻ	và bắt đầu chu kỳ lần nữa.  

o Khi định vị núm bình sữa, ba vạch trên bình sữa thể hiện tốc 
độ sữa chảy. Khi đưa bình sữa vào miệng trẻ, núm cắt	hình 
“Y” sẽ thay đổi vị trí gây tác động đến tốc độ chảy của sữa.   
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NÚM TI CỦA HÃNG PIGEON    

Mô tả: Loại	núm	ti	này được	thiết	kế	van 1 chiều đặc biệt 
nên thích hợp	dùng	 cho trẻ bị sứt môi và/hoặc hở hàm 
ếch. Núm ti này có hai kích thước và dùng được cho tất cả 
các loại bình sữa. Van một chiều giúp cho núm ti chứa 
đầy sữa	và giảm áp lực bú cho trẻ, điều mà đôi khi là bất 
khả thi đối với trẻ bị hở hàm ếch. 

MẸO SỬ DỤNG BÌNH: 

o Núm có 2 loại	kích thước:	 kích thước	nhỏ phù hợp	với	trẻ	sơ	sinh vì sữa	sẽ chảy chậm hơn. Loại 
kích thước	lớn	hơn	dành cho trẻ trên 6 tuần tuổi vì thức uống sẽ chảy nhanh hơn.  

o Nới lỏng núm vú → Thức uống sẽ chảy nhanh hơn. 
o Siết chặt núm vú → Thức uống sẽ chảy chậm hơn.  
o Vì thức uống được giữ trong núm bình sữa (thay vì chảy ngược vào thân bình) miệng của trẻ chỉ	

cần	mút	nhẹ	vào núm vú là thức uống sẽ dễ dàng chảy vào miệng trẻ.  
o Trẻ có thể kiểm soát tốc độ bú, nghỉ ngơi khi cần thiết.  
o Phần mềm của núm vú sẽ nằm trên lưỡi trẻ trong khi phần cứng hơn sẽ nằm trên lợi của trẻ.  
o Một cái lỗ (lỗ thông khí) nằm ở	trên	thân	núm vú giúp để	nhận	biết	vị	trí	đặt	núm	ti	đúng	vị	trí	

trong	miệng	trẻ. Lỗ này cần	được	xoay	về	đúng	vị	trí	ngay phía dưới mũi của trẻ khi trẻ bú.  

 

NÚM VÚ  
  
MẸO SỬ DỤNG:  

① Có đa dạng	các	loại núm vú (cấp	độ 1, 2, 3 hoặc	núm	sơ	sinh) hoặc 
các tốc độ chảy khác nhau (chảy nhanh, chảy	chậm, chảy	vừa phải).  

② Núm vú cũng đa dạng	về	hình	dạng (dạng ngắn, dài, rộng, hẹp). Có 
loại	núm thì mềm, có loại	lại	cứng hơn và trẻ có thể tự chọn loại	
thích	hợp.  

③ Tốc độ chảy của sữa	cũng	có thể khác nhau tùy thuộc vào loại núm 
vú được sử dụng. Thông thường, núm vú ở	cấp	độ	càng	cao (số	càng	
lớn)	thì tốc độ chảy càng nhanh.  

④ Chọn núm bình sữa phù hợp với trẻ. Một số trẻ cần được thay đổi 
sang núm vú ở	cấp	độ	cao	hơn	sau một thời gian. Một số trẻ thì 
không cần thay đổi loại núm vú.  
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CÁC LOẠI NÚM VÚ GIẢ  
 
MẸO SỬ DỤNG:  

① Có đang dạng	chủng	loại	núm	vú	giả	(loại 
nhỏ, loại lớn, chỉnh nha v.v). Một số trẻ 
thích ngậm	một	loại núm vú giả nhất định. 
Nếu trẻ không thích loại núm vú giả này, 
có thể cho trẻ thử loại núm vú giả khác 
hoặc cho mút tay.  

② Núm vú giả rất thích hợp để chuẩn bị cho 
trẻ ăn hoặc khi kết thúc bữa ăn. Cho trẻ 
ngậm núm vú giả trước khi cho ăn bằng 
bình giúp trẻ bú tốt hơn và giúp cho trẻ 
bình tĩnh hơn, bú thoải mái hơn. Cho trẻ 
ngậm núm vú giả ngay sau khi cho trẻ ăn 
giúp trẻ bình tĩnh nếu trẻ quấy khóc sau 
khi bú bình xong. 

③ Núm vú giả còn giúp chống bị trào ngược dạ dày 
(GER/GERD) trước, trong và sau khi ăn.  

 
CÁC LOẠI CHĂN, KHĂN, TÃ QUẤN, GỐI, 
ĐỆM VÀ CÁC MIẾNG XỐP  

 

MẸO SỬ DỤNG:  

① Các loại chăn mền, khăn bông, tã quấn có thể dùng để quấn 
cho trẻ (từ 0-3 tháng tuổi) để giúp trẻ cảm thấy thoải mái và có 
điểm tựa trong khi ăn.  

② Các loại khăn này có thể được dùng bằng nhiều cách khác 
nhau để giúp bế trẻ trên tay hoặc trong lòng. Điều quan trọng 
là người chăm sóc trẻ cảm thấy thoải mái trong lúc cho trẻ ăn 
và việc sử dụng các loại khăn này có thể tạo ra sự khác biệt.  

③ Chăn, khăn bông, tã quấn, gối, đệm và miếng	xốp có thể dùng 
để chèn giữ	tư thế cho trẻ khi ăn, dù trẻ	được	ẵm	trên	tay của	
bảo	mẫu	hay	được	đặt	ngồi trên ghế, sàn nhà hoặc bên bàn.  

④ Các miếng xốp có thể được cắt thành những hình dạng khác 
nhau để hỗ trợ tư thế cho trẻ và có thể được sử	dụng như thiết 
bị hỗ trợ giúp cho trẻ tự ăn. Xốp cũng có thể được dùng làm 
nệm lót để trẻ ngồi giúp nâng đầu trẻ sau khi ăn hoặc nằm vào 
ban đêm (ví dụ dành cho trẻ bị trào ngược dạ dày).  
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CỐC VÀ THÌA 

MẸO SỬ DỤNG:  

① Có đa dạng	có	các loại cốc và thìa khác nhau. Một số trẻ ưa	dùng	loại cốc và thìa nhất định tùy 
vào kết cấu, trọng lượng, màu sắc, vòi mút, kích thước cốc, v.v. Có loại cốc và thìa nào đó sẽ giúp 
việc	trẻ tập	tự	đút	ăn dễ dàng hơn. Nếu có thể, hãy chọn loại cốc và thìa theo sở thích, thế mạnh 
và nhu cầu của trẻ.  

 

CHÉN, KHAY VÀ MIẾNG LÓT BÀN ĂN 

MẸO SỬ DỤNG:  

① Có đa dạng	chủng	loại	chén, đĩa và khay khác nhau. Một số trẻ tự tập ăn thành công hơn	khi sử 
dụng loại chén, khay nhất định phù hợp	 về	 với	 trẻ	 về	kích thước, hình dáng, kết cấu, trọng 
lượng, độ nông sâu, màu sắc. Nếu có thể hãy cho trẻ	chọn	và	dùng	loại	chén, đĩa và khay dựa vào 
thế mạnh, sở thích và nhu cầu của trẻ.  

② Sử dụng miếng lót bàn hoặc biện pháp khác để cố định vật	dụng	đựng thức ăn trên bàn hoặc 
khay đựng thức ăn. Sử dụng miếng	lót	dính	là	cách	hữu	hiệu	để	giữ	cố	định ly, chén bát, đĩa, khay 
trong bữa ăn. Một số trẻ ăn ngon miệng	hơn khi trên bàn ăn có nhiều màu sắc, tranh ảnh hoặc 
hình dạng khác nhau, việc này giúp trẻ tập trung khi ăn. Đối với trẻ khiếm thị, dán một miếng 
giấy màu đen trên khay sau đó đặt thức ăn lên trên sẽ giúp cho trẻ dễ tìm ra thức ăn hơn. 
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Miếng lót bàn ăn không chỉ giúp trẻ vui vẻ mà còn có tính năng 
riêng. Miếng có có thể được làm từ các chất liệu đa dạng sao cho 
phù hợp với nhu cầu của trẻ. Tấm lót có gờ (ảnh giữa) hỗ trợ cho trẻ 
khiếm thị xác định được vị trí thức ăn để tự mình xúc ăn dễ dàng 
hơn.  

  

Khay này có giác hút ở mắt đáy khay. Nó có tác dụng giữ chặt khay trên mặt 
bàn, hoặc trên sàn. Vật dụng này hữu ích với trẻ mới tập ăn hoặc trẻ gặp khó 
khăn trong việc giữ cố định cho khay/đĩa/chén khi ăn. 
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GHẾ NGỒI, GHẾ TẬP ĂN VÀ BÀN ĂN  

 
MẸO SỬ DỤNG:  

① Có rất	nhiều	lựa	chọn	về	loại	ghế ngồi tập ăn.  
② Không phải tất cả các loại ghế ngồi, ghế tập ăn và bàn ăn đều phù hợp cho tất cả mọi trẻ. Ghế 

ngồi có thể được điều	chỉnh	cho	phù hợp với nhu cầu riêng của từng trẻ.  
③ Cũng cần	phải	lưu	ý	đến	việc	bố	trí	chỗ	ăn	sao	cho	bảo	mẫu	cũng	có	tư	thế	thoải	mái	khi	đút	ăn	cho	

trẻ. Người chăm sóc trẻ và trẻ cần được ngồi ở tư thế ngang tầm mắt nhau.  

 

 

 

 

  

Có nhiều loại ghế có khay ăn và 
bàn ăn khác nhau. Dùng khăn, 
vải, tấm xốp, gối, túi ngồi v.v để 
tạo sự thoải mái và vũng trãi 
cho trẻ khi ăn là điểm mấu chốt. 
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BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG VÀ ĐỒ CHƠI TẬP CẮN  

 
MẸO SỬ DỤNG:  

① Việc đánh răng cần thực hiện sớm ngay khi trẻ mọc chiếc răng đầu tiên. Răng khỏe, miệng trẻ sẽ 
khỏe mạnh và cơ thể trẻ cũng khỏe mạnh theo.  

② Các hoạt động khác như đánh răng, cho trẻ	nhai	miếng	nhựa	dẻo	dành	cho	trẻ	đang	mọc	răng	
hoăc	các	đồ	chơi	an	toàn	để	trẻ ngậm	hoặc	cắn khi ngứa	răng	(trẻ có thể cho vào miệng) là cách 
rất hữu hiệu để giúp trẻ	phát	triển	cơ	hàm	và	cải	thiện	chức	năng ăn và  phát âm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn chải đánh răng có rất nhiều loại và kích thước khác nhau. Loại bàn chải đút đầu 
ngón tay (hình trên cùng ở giữa) đến loại dành cho trẻ sơ sinh (hình dưới cùng bên 
phải) đến loại bàn chải đánh răng điện tử (cuối cùng bên trái). Lựa chọn và sử dụng 
loại bàn chải đánh răng phù hợp với độ tuổi, kích thước và nhu cầu riêng của trẻ.  
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Các loại đồ chơi tập cắn 
hữu ích trong việc kích 

thích kỹ năng vận động và 
phát triển cơ miệng phục vụ 

cho việc ăn uống và nói 
năng của trẻ. Loại này 

cũng tốt cho trẻ ở tuổi mọc 
răng hoặc cho những trẻ 

có nhu cầu cần có cảm giác 
mạnh . 
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VẬT DỤNG PHỔ BIẾN 

 

VÍ DỤ VỀ CÁCH SỬ DỤNG  

 
Thú nhồi bông 

Gối 
Chăn/ Mền 
Khăn bông 
Khăn lau 

Vải  
Miếng xốp 

Nệm lót 

Þ Để tạo tư thế trẻ: Hỗ trợ tư thế khi cho trẻ ăn khi:  
§ Trẻ được bế hoặc trẻ ngồi trong lòng 

người chăm sóc. 
§ Trẻ được đặt ngồi trên ghế 
§ Trẻ được đặt ngồi trên sàn 

o Để tạo cảm giác thoải mái: Tạo cảm giác thoải 
mái cho trẻ và người chăm sóc khi cho trẻ ăn. 

 
Khay ăn 

Hộp 

Vật hình khối 
Các miếng gỗ 

Mặt bàn phẳng (tấm gỗ)  
Thùng đựng rác nhỏ  

Xô đựng 
Tấm gác chân 
Tấm xốp cứng 

Tạp chí/Sách/ Báo bó vào nhau 

Þ Để tạo tư thế cho trẻ: Để dựa hoặc giữ và ổn định tư thế 
cho phần thân, chân và cánh tay của trẻ khi:  

§ Trẻ được bế hoặc trẻ ngồi trong lòng 
người chăm sóc. 

§ Trẻ được đặt ngồi trên ghế 
§ Trẻ được đặt ngồi trên sàn 

o Để tạo cảm giác thoải mái: Để tạo cảm giác 
thoải mái và an toàn cho trẻ trong khi ăn nên sử 
dụng các dụng cụ này. 

Þ Tạo tưu thế ngồi cho trẻ: Tạo tư thế ngồi phù hợ cho trẻ 
khi không có ghế ngồi/ khay/ bàn phù hợp. 

 
Giấy dùng để nướng bánh 

Tấm lót đĩa  
Chai 
Lọ 

Vật chứa bằng nhựa 
Dây chun, dây cột tóc, Tấm gỗ 
Các miếng nhỏ, Gai xù, tay 

cầm, tấm cao su 

Þ Dùng để đựng thức uống: dùng để thay thế cho 
§ Nìa, chén, thìa 

o Để giúp trẻ tự ăn: Điều chỉnh dụng cụ ăn uống 
giúp trẻ dễ sử dụng hơn.  

§ Sử dụng các dụng cụ này với các dụng 
cụ có sẳn và cốc giúp trẻ dễ cầm nắm 
và thao tác hơn. 

 
Vỏ gối 
Chăn 

Khăn bông 
Vải 

Quần áo 

Þ Dùng để đắp, quấn cho trẻ, giữ trẻ hoặc bế trẻ: sử dụng 
thay thế cho các dụng cụ thông thường để quấn và bế 
trẻ. 



 

 

 


